
ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส. พิมพ์นิภา สายสวาท กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
2 นาย นรมล รัชตผดุง นาคประสิทธิ์ นครปฐม
3 น.ส. นิสากร ปุย๋รักษา นาคประสิทธิ์ นครปฐม
4 น.ส. สุปรียา เฟือ่งบางหลวง นาคประสิทธิ์ นครปฐม
5 ด.ญ. ณิษา คงวรรัตน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
6 นาย ทศรุจ ธีรานุวัฒน์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
7 น.ส. ณัฐพร ฉงวน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
8 น.ส. สิริกันยา ธุวะชาวสวน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
9 ด.ช. ณภัทร สีมาสุรพจน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
10 นาย ศิวกร ธาตุทวี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
11 น.ส. ณัฐกานต์ ฐิติด ารงชัย สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
12 นาย ศุภวิชญ์ สุนทรชัชเวช สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
13 น.ส. ชลธิชา ชัยชัชเวชช์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
14 นาย สิทธิโชค ผู้สุด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
15 นาย กฤตภาส รอดลอย พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 นาย ธนพัฒน์ เข็มกลัด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 นาย ธนรัตน์ เข็มกลัด พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
18 น.ส. ปรียนันท์ ศุภาโกมลนันท์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. หทัยชนก เจริญเร็ว พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 นาย กันต์ธิษณ์ มันทะกะ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
21 น.ส. ณัชชา สามัคคี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
22 ด.ญ. เบญญาวัธน์ ก้องนาวา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
23 ด.ญ. สิริยากร มาสิก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 นาย ณัฐวุฒิ แก้วค า ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
25 น.ส. ประติภา นาคเวช ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
26 น.ส. หทัยชนก ชนะสงคราม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
27 นาย ณัฐพล โฆษิตบวรชัย สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี
28 นาย ปกรณ์ สังวาลเดช ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
29 นาย ศรัณยู เจริญศรี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
30 นาย อ ษฎาวุธ อารี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
31 นาย สุชาครีย์ แพงพรหมมา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 นาย พุฒิพงศ์ วงศ์แกล้ว อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย วรภัทร สิริวรวิทย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย อธิวัฒน์ หทัยรัตน์ศิริ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 นาย ปารเมศ เพ็ญสกุล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

สำขำชวีวิทยำ
ศูนย์อบรม 1 โรงเรียนเบญจมรำชทูิศ จังหวัดรำชบุรี

ศนูย ์1 ชวีวทิยา



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง
อันดับ 1 น.ส. อภิธิญา หล่อธนกิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 2 นาย พงศธร อธิคมสวัสด์ิ รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี
อันดับ 3 น.ส. พิมทิชา แสงสว่าง สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
อันดับ 4 นาย ศุภณัฐ นุชอุดม ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 5 น.ส. พิมพ์ชนก หล่อวัฒนพงษา สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 6 ด.ช. กฤษกร เจษฎาปกรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 7 นาย อิทธิกร เทศสมบูรณ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ 8 น.ส. ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 9 นาย ภูมิพัฒน์ ปิน่ทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 10 น.ส. อริษา ศรทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 11 น.ส. ศิวพร สุวรรณศิริ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ 12 น.ส. จุฑามาส จันทรานภาสวัสด์ิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
อันดับ 13 นาย พบธรรม ธรรมาวุฒิชัย อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 14 น.ส. ปนิษฐา สุทธิโส ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
อันดับ 15 น.ส. สิรินภรณ์ รินเลิศไชย อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 16 น.ส. ธนพร พูลผล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 17 นาย สันติพล รุ่งเรืองวานิช สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

ศนูย ์1 ชวีวทิยา



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ศูนย์อบรม 1 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี 
1.    ชื่อ-สกุล  นาย  น.ส.  ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................  
      เกิดวันที่................................................................................................................. ...................อายุ……………...ปี   
2. ก าลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด……………………………………………………………………………โรคประจ าตัว (ถ้ามี).......................................... 
3. แพ้ยา.....................................................................แพ้อาหาร........................................... .................................. 
4. อาหาร    ปกต ิ     มังสวิรัติ    ฮาลาล          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์…………………โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………โทรสาร……………………… 
6.  ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ................. ........................ 
    เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันที่  2  - 16  ตุลาคม 2561         
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................... ................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................  
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์วรรณี  อินทร์รจนา 
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่  21  กันยายน 2561 

    เบอร์โทรศัพท์  081-3839994   E-mail : nongnoonee@gmail.com 
 เบอร์โทรสาร  032-337372 

 (หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 
      



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 น.ส. ศุภรดา ตัณทวิวัฒน์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
2 น.ส. พฤกษา พฤกษากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
3 นาย สุทธิพงศ์ พารักษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
4 นาย นิธิ รอดเจริญ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
5 น.ส. วรินทร เหล่ือมพิมาย นาคประสิทธิ์ นครปฐม
6 น.ส. กฤตกานต์ เกิดผล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
7 น.ส. อมิ โตโยดะ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
8 น.ส. กัลย์ชสุดา สายน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
9 นาย วสวัตต์ิ รุ่งเรืองอนันต์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
10 น.ส. ภูริชญา กิตติเจษฎา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
11 นาย ศุภกานต์ สิมาชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
12 น.ส. อรนลิน จั่นเพชร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม
13 นาย ธนพัฒน์ อธิปัญญาวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
14 น.ส. เอมวิกา แสงค ากุล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
15 น.ส. ปัทมพร สาลี สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
16 น.ส. พัฒนวดี เหลืองไพรินทร์ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
17 น.ส. อณุภา มีเจริญ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธิว์ิทยา] นครปฐม
18 น.ส. กรนิกา พวยไพบูลย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
19 น.ส. ดลนภา โรจนพิศาลกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
20 น.ส. อัญชลี ยอดรัก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
21 นาย กองเพชร ป้านสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 นาย เด่นพงศ์ ปานทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
23 นาย ภัทรกฤษฏิ์ พึง่อวยผล พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 น.ส. มัณฑนาพร สมานมิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
25 นาย รุจนเรศ เผือกเงิน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
26 นาย หาญ พิริยะสงวนพงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
27 น.ส. อัญชิสา สุขนิรันดร์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
28 น.ส. อาภาภัทร กาญจนภูษิต พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
29 ด.ญ. อนันตญา ฉายาพงษ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
30 น.ส. นิชาดา เลิศเลอพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
31 น.ส. กานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
32 น.ส. จินดาพร ทับทิม อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นาย เซอิจิ ทาฮาระ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
34 นาย ศุภวิชญ์ เวชมาลีนนท์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
35 น.ส. วรณัน หิรัญนุสรณ์สุโข ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

สำขำชวีวิทยำ
ศูนย์อบรม 2 โรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี

ศนูย ์2 ชวีวทิยา



ล ำดบัที่ ชื่อ นำมสกุล โรงเรียน จังหวัด
ส ำรอง

อันดับ 1 น.ส. ชนกนันท์ สมดี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
อันดับ 2 น.ส. นลินทิพย์ นิยมสมุทรานนท์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
อันดับ 3 น.ส. จินดารัตน์ บัวศรีพันธุ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
อันดับ 4 น.ส. ชลลดา สุจิรพาที ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
อันดับ 5 น.ส. กานต์ทิตา สังข์เงิน นาคประสิทธิ์ นครปฐม
อันดับ 6 นาย ภัทรรัสมิ์ เชาวรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
อันดับ 7 น.ส. สุชานาถ ว่องนิยมเกษตร กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
อันดับ 8 นาย ฉันทวุฒิ ทรัพย์มูล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
อันดับ 9 นาย ภัทรพันธุ์ พูลสวัสด์ิ นักบุญเปโตร นครปฐม
อันดับ 10 น.ส. รวิสรา อ้นอ่วม สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
อันดับ 11 นาย ภาณุพงศ์ หล่อเจริญ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
อันดับ 12 น.ส. นฤภัทร เจียมประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
อันดับ 13 น.ส. ลลิตา ศรีบุตร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
อันดับ 14 น.ส. ชาครียา วงค์จินดา ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
อันดับ 15 น.ส. จตุพร เหลืองอร่าม อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม
อันดับ 16 ด.ช. ศรัณย์ชัย บุญศิริรัตน์โชค สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ศนูย ์2 ชวีวทิยา



แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปกิวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ศูนย์อบรม 2 สาขาวิชาชีววิทยา 

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี 
1.    ชื่อ-สกุล  นาย  น.ส.  ด.ช. ด.ญ.…………………………………………………………………............................  
      เกิดวันที่................................................................................................................. ...................อายุ……………...ปี   
2. ก าลังศึกษาชั้น ………………….โรงเรียน………………………………………………………………………………………………….. 

จังหวัด………………………………………………………………โรคประจ าตัว(ถ้ามี)............................................................ 
3. แพ้ยา.....................................................................แพ้อาหาร........................................... .................................... 
4. อาหาร    ปกต ิ     มังสวิรัต    ฮาลาล          เจ        อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 
5.   ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขท่ี………..หมู่ที่…….......ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………… 
     ต าบล/แขวง…………………………….............อ าเภอ/เขต………………………………….จังหวัด…………………….………… 
     รหัสไปรษณีย์…………………  โทรศัพท์……………………โทรศัพท์เคลื่อนที่………………….โทรสาร………………………… 
6. ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................................ผู้ปกครองของ......................................... 
   เกี่ยวข้องเป็น...................................ยินยอมให้นักเรียน เข้าค่ายอบรมฯ ระหว่างวันที่  2 - 16  ตุลาคม 2561         
   และขอรับรองว่าข้อมูลที่นักเรียนแจ้งข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ.................................................    ลงชื่อ.............................................................. 
(…………………………………………………)            (…………………………………………………)            

                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
  วันที่……………………………    วันที่…………………………… 
       เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

ค ารับรองของโรงเรียน 
ขอรับรองว่า นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ............................................................................... ................................................ 
ผู้สมัครเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการสอบคัดเลือกของนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิก
วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ของ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ระบุสาเหตุ.........................................................................  
 

ลงชื่อ................................................................ 
(           ) 

ต าแหน่ง........................................................ 
วันที่................................................................... 

(ประทับตราโรงเรียน) 

 ส่งแบบตอบรับและสอบถามรายละเอียดการเข้าค่ายที่ ศนูย์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 ส่งแบบตอบรับไปที่ –  อาจารย์โกวิทย์  มีเย็น 
    โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  

 อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000  
 ภายในเวลา 16.30 น.  ของวันที่  21 กันยายน 2561 

    เบอร์โทรศัพท์  086-2021593   E-mail : coco_walk@hotmail.com 
 เบอร์โทรสาร  034-513253 

(หากส่งแบบตอบรับทางโทรสารหรือ E-mail แล้วให้โทรแจ้งผูป้ระสานและส่งแบบตอบรบัฉบบัจริงทางไปรษณีย์ด้วย) 


